
PATVIRTINTA 
Švenčionių profesinio rengimo centro 
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19  d.  
įsakymu Nr. OV/2022-75 

 
 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas, 
vadovaujantis:  

1.1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2016-09-01). 

 1.2. Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269  (galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2016-09-01). 

1.3. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-01). 

1.4. Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m.  kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-
30). 

1.5. Modulinėmis profesinio mokymo programomis. 
2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, vertinimo 

planavimas, vertinimas mokant ir baigus programą/modulį, įvertinimų fiksavimas, vertinimo 
informacijos analizė, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, mokinių, kurie mokosi pagal modulines 
profesinio mokymo programas arba/ir bendrojo ugdymo programas. 

 
II.  MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL MODULINES PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMAS, MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

1. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, vadovaujamasi modulinėje profesinio mokymo 
programoje aprašytais mokymosi rezultatais ir vertinimo kriterijais. Vertinama mokymosi eigoje ir 
modulio pabaigoje. 

2. Mokymosi eigoje mokymosi pasiekimai vertinami įvertinant kiekvieną modulyje esantį 
mokymosi rezultatą (išskaidytą kompetenciją) atskirai arba sugrupuojant juos. Konkretus modulio 
atsiskaitymų skaičius ir vertinimo formos numatomos modulio teminiame plane. Reikalavimai teminių 
planų rengimui aprašyti   tvarkoje (pridedama 1 ir 2 priedai). 

3. Baigus modulį, atliekamas kiekvieno mokinio modulio mokymosi pasiekimų įvertinimas, 
įrašant TAMO dienyne modulio įvertinimą – visų turimų įvertinimų aritmetinį vidurkį. 

4. Bendrieji gebėjimai, apibrėžti profesinio mokymo modulinėse programose, atskirai 
nevertinami – jų vertinimas integruotas į modulių vertinimo procesą. 

5. Vertinimo rezultatai pateikiami įrašais ir (arba) taikant 10 balų vertinimo sistemą, 
atsižvelgiant į modulyje siūlomus mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus: 

5.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „atlikta“, 4–10 balų 
įvertinimas; 

5.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“), „neatlikta“, 1–3 balų 
įvertinimas. 

6. Mokinio nors vieną tarpinį pasiekimą (mokymosi rezultatą) įvertinus nepatenkinamai, 
vadovaujantis mokytojų pateiktais siūlymais, sudaromos sąlygos savarankiškai pasirengti atsiskaityti ir 
nustatoma atsiskaitymo data. 

7. Mokinys laikomas nebaigusiu profesinio mokymo programos ar jos modulio, jei jis 
nepasiekė visų profesinio mokymo programoje ar modulyje numatytų mokymosi rezultatų, jei ne visų 



mokomųjų dalykų (modulių) jo mokymosi pasiekimai buvo įvertinti patenkinamai arba jei jis neatliko 
1/3 praktikos programos dalies ar neįvykdė praktikos programos reikalavimų. 

 
III. MOKINIŲ, KURIE MOKOSI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

3.1. Vertinimo tikslai ir uždaviniai 
 

1.  Vertinimo tikslai:  
1.2.  padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;  
1.3. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą;  
1.4. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.  
2. Vertinimo uždaviniai:  
2.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus;  
2.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;  
2.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius 

tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos.  
 

 
3.2. Vertinimo planavimas 

 
1. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu: 
1.1. mokytojas, planuodamas vertinimą, atsižvelgia į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus, 

vadovaujasi pagrindinio, vidurinio ugdymo, bendrosiose  programose aprašytais mokymosi rezultatais 
ir vertinimo kriterijais. 

1.2. vertinimas planuojamas metams ir nurodomas ilgalaikiuose arba teminiuose planuose; 
1.3. formuojamąjį vertinimą mokytojas planuoja pamokos metmenyse;  
1.4. vertinimas detalizuojamas pradedant nagrinėti skyrių, temą; 
1.5. dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, projektus, suderina ir numato bendrus 

vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 
2. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas gali 

būti koreguojami. 
3. Ilgalaikio  plano struktūra pateikiama Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

apraše (pridedama  3 priedas). 
 

3.3. Vertinimas mokant, baigus programą ar jos modulį 
 

1. Mokytojai, pradėdami naują skyrių (temą), su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 
metodus, vertinimo kriterijus, formas.  

2. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą mokymosi pasiekimai ugdymo 
laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 
balų vertinimo sistemą: 

2.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 4–10 balų 
įvertinimas; 

2.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“), 1–3 balų įvertinimas. 
3. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, pusmečio ar 

kito trumpesnio nei metai laikotarpio dalyko/modulio įvertinimas  fiksuojamas iš visų atitinkamo 
laikotarpio balų, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę.  

4.Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą, fiksuojamas iš 
I ir II pusmečių balų, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I 
pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7). 

5. Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių 
(pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 



pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko/modulio  pusmečio ar kito 
ugdymo laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei 
mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., 
ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. 

6. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk“ 
ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „neįsk“, 
jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. 

7. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 
įvertinimas laikomas metiniu. 

8. Tuo atveju, kai mokinys mokydamasis praleidžia klasę ar (ir) mokosi pagal jam 
individualiajame ugdymo plane numatytus ugdymo laikotarpius, mokymosi pasiekimai gali būti 
apibendrinami ir vertinimo rezultatas mokiniui fiksuojamas kitu, nei visai klasei nustatytu, laiku. 

9. Mokiniui, kuriam mokantis pagal vidurinio ugdymo programą pusmečio pabaigoje dalyko 
kurso programa buvo pakeista iš bendrojo (žymima raide B) į išplėstinį (žymima raide A), pusmečio ar 
metiniu įvertinimu laikomas mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) įvertinimas. 

10. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 
baigiantis pusmečiui, dalykų trimestrų ir metiniai įvertinimai fiksuojami gavus tos mokyklos pažymą 
apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai gruodžio 1 d. 
ir (ar) kovo 1 d. Jeigu ankstesnėje mokykloje vadovaujantis ugdymo planu dalyko trimestrų ar pusmečio 
įvertinimas yra fiksuotas ne pažymiu, pusmečio ar metinis pažymys pagal dešimtbalę sistemą 
fiksuojamas iš šioje mokykloje įrašytų pažymių, atsižvelgus į patenkinamą ar nepatenkinamą įvertinimą 
įrašu. 

11. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 
baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami, gavus tos mokyklos pažymą apie 
mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai baigiantis 
pusmečiui. 

12. Vertinimo rezultatai pateikiami įrašais ir (arba) taikant 10 balų vertinimo sistemą: 
12.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl.“), „įskaityta“ („įsk.“), „atlikta“ ar 4–10 

balų įvertinimas; 
12.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk.“), „neatlikta“ ar 1–3 balų 

įvertinimas. 
13. Mokinio nors vieno mokomojo dalyko (modulio) tarpinius pasiekimus įvertinus 

nepatenkinamai, remiantis mokytojų pateiktais siūlymais, sudaromos sąlygos savarankiškai pasirengti 
atsiskaityti ir nustatoma atsiskaitymo data. 

14. Mokinių pasiekimai, įgyti mokantis dalykų bendrojo lavinimo dalykų modulių,     
vertinami įskaitomis. 

15. Etikos,  tikybos, žmogaus saugos, informacinių technologijų dalykų mokymosi pasiekimai 
vertinami įrašu „įskaityta” arba „neįskaityta”. 

16. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 
pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

17. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 
mokyklos vadovo įsakymą.  

18. Rugsėjo mėnesio pirmas dvi savaites naujai į mokyklą  priimtų  atvykusių mokinių žinios 
nevertinamos neigiamais pažymiais. Taikomas neformalusis vertinimas.  

19. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarka ir vertinimas:  
19.1.kontrolinių darbų tvarkaraštis elektroniniame dienyne sudaromas mėnesiui, suderinus su 

mokiniais ir kitais mokytojais. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką 
pakeisti, bet būtina vėl suderinti su mokiniais;  

19.2. mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius pakartotinai informuoja ne vėliau kaip prieš 
savaitę, supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais.  

20. Sudarant kontrolinio darbo užduotis laikomasi eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių einama 
prie sunkesnių. Pagal užduočių sunkumą kontrolinės užduotys rengiamos stengiantis laikytis tokių 
proporcijų: 30 proc. lengvų užduočių, 40 proc. – vidutinio sunkumo ir 30 proc. sunkių užduočių;  

21. Rekomenduojama  prie kiekvienos užduoties ar klausimo  nurodyti taškus (balus).  Visi 
rašto darbai vertinami pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal skalę keičiami pažymiu; 



22. Kontrolinių darbų I ir II pusmečio paskutinę savaitę, paskutinę dieną prieš mokinių 
atostogas ir pirmąją dieną po mokinių atostogų ar šventinių dienų nerekomenduojama organizuoti;  

23. Per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas;  
24. Netvarkingai, neįskaitomai parašyti darbai vertinami kaip neteisingi. Darbai gali būti 

nevertinami, juose radus necenzūrinių užrašų, piešinių, ženklų. Pirmą kartą nesilaikant šio reikalavimo 
įvertinimas mažinamas 1 (vienu) balu. 

25. Kontrolinio darbo užduotis mokinys atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo 
kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurias nurodė mokytojas, jų neskolina. Pasakinėjančių, 
besistengiančių gauti neleistinos pagalbos, besinaudojančių draudžiamomis priemonėmis, nevykdančių 
mokytojo nurodymų, mokinių darbai vertinami žemiausiu neigiamu įvertinimu. Tokie darbai 
neperrašomi. 

26. Kontroliniai darbų įvertinimai mokiniams paskelbiami: 
26.1. per septynias darbo dienas; 
26.2. kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės mokiniais, 

pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai ir numatomi būdai mokymosi 
spragoms šalinti. Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas. 

27. Atsiskaitymo už praleistus kontrolinius, laboratorinius darbus  tvarka:  
27.1. mokinys, praleidęs kontrolinį, laboratorinį darbą arba praktikinį užsiėmimą,  nors ir 

turintis gydytojo raštelį ar kitą pateisinantį dokumentą, privalo iki pusmečio pabaigos  atsiskaityti už 
praleistą kontrolinį, laboratorinį darbą;  

27.2. įvertinimas už atsiskaitytą darbą rašomas į tą langelį,  kada vyko darbas, o pastaboje 
paaiškinama, už ką parašytas įvertinimas; 

27.3. jei mokinys praleido laboratorinį darbą be pateisinamos priežasties ir iki pusmečio 
pabaigos neatsiskaitė, rašomas žemiausias neigiamas įvertinimas.  

27.4. jei mokinys ilgai sirgo (ne trumpiau kaip mėnesį) ir turi gydytojo atleidimą, atsiskaityti 
už tą kūno kultūros programos dalį nereikia. 

27.5. savarankiškų darbų, apklausų raštu/žodžiu organizavimas: 
27.6. apie savarankišką darbą ar apklausą raštu/žodžiu nebūtina informuoti iš anksto ; 
27.7. užduotys konkrečios, trumpos, aiškios;  
27.8. mokiniai, nedalyvavę apklausoje, atsiskaityti neprivalo;  
27.9. darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai: tikrinami visų mokinių ar tik dalies mokinių 

darbai; 
27.10. darbai grąžinami kitą pamoką; 
27.11.  rekomenduojamas kaupiamasis vertinimas.  
28. Pusmečių ir metiniai įvertinimai turi būti išvedami ne vėliau kaip paskutinę pusmečio ar 

mokslo metų dieną. 
29. Mokytojai paskutinę pusmečio (mokslo metų) pamoką organizuoja mokymosi pasiekimų ir 

pažangos įsivertinimą:  
29.1. mokiniai analizuoja mokymąsi, padarytą pažangą, su mokytoju aptaria sėkmes ir 

nesėkmes, planuoja tolesnį mokymąsi;  
29.2. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei padarytą 

pažangą ir, jei reikalinga, koreguoja ugdymo procesą. 
30. Metodinėse grupėse mokytojai analizuoja diagnostinių, bandomųjų egzaminų, PUPP 

patikrinimų darbus, I ir II pusmečio, metinio mokymosi pasiekimų rezultatus. Priima sprendimus dėl 
mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo 
veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

31. Mokymosi pasiekimų vertinimas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 
atitinkamai pritaikomas. Vertinant šių mokinių pasiekimus ir pažangą remiamasi konkrečiam mokiniui 
pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. Individualizuojant ugdymo turinį SUP 
turintiems mokiniams (nežymus intelekto  sutrikimas) išsilavinimo standartai pritaikomi pagal jų išgales. 
Atitinkamai individualizuojamas ir vertinimas. Vertinimo užduotys atitinka tai, ko buvo mokomi. 
Pažangos ir pasiekimų įvertinimai turėtų būti patenkinami, jei jis atliko užduotį.  Nepatenkinamas 
įvertinamas rašomas, jeigu jis turi potencinių galių, bet piktybiškai neatlieka jam skirtų užduočių, 
visiškai nededa pastangų joms atlikti. 



32. Mokiniai, kurie mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą neakivaizdiniu 
mokymo proceso organizavimo būdu, laiko visų savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. 
Įskaitų skaičius per mokslo metus negali būti mažiau negu dvi, kai ugdymo procesas organizuojamas 
pusmečiais. Mokiniams, kurie mokosi suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos dalykų (išskyrus 
užsienio kalbas) pagal išplėstinį dalyko programos kursą, įskaitų negali būti mažiau negu aštuonios per 
dvejus metus. 

33. Esant mažam mokinių, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu, 
skaičiui, gali būti formuojama jų grupė. Dalykams mokytis neakivaizdiniu mokymo proceso 
organizavimo būdu grupėje turi būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų dalykui skiriamų pamokų 
skaičiaus. 

34. Asmeniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriama iki 40 procentų, individualioms 
konsultacijoms – ne daugiau 15 procentų dalykui skiriamų pamokų skaičiaus. 

 
3.4.  Supažindinimas su vertinimu ir įvertinimu 

 
1. Supažindinimas su vertinimu: 
1.2. rugsėjo mėnesį per pirmąją savo dalyko pamoką kiekvienas mokytojas supažindina 

mokinius pasirašytinai su savo dalyko, modulio, pasirenkamojo dalyko programa, mokinių mokymosi 
pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir 
formas;  

1.2.  kabineto skelbimų lentoje mokytojai iškabina informaciją apie taikomą dalyko vertinimo 
sistemą; 

1.3. su bendra mokyklos vertinimo tvarka tėvai supažindinami tėvų susirinkime. 
2. Supažindinimas su įvertinimu: 
2.1. mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. Neturintys galimybių naudotis 

internetu tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu informuojami apie vaiko mokymąsi ne rečiau kaip kartą per 
pusmetį. 

2.2. atsiradus mokymosi problemoms, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokymosi pasiekimus 
informuojami įvairiais būdais: skambinant, individualiai kalbantis, rašant laiškus; 

2.3. mokytojai,  grupių vadovai, kiti su mokinio ugdymu susiję pedagogai individualių 
konsultacijų metu kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, 
mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, prireikus koreguoja 
mokinio individualų ugdymo planą; 

2.4. mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, mokyklos nustatyta tvarka 
gali būti peržiūrėti gauti pasiekimų įvertinimai; 

2.5. su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, 
papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą klasės auklėtojas mokinio tėvus (globėjus, 
rūpintojus) supažindina nedelsiant, bet ne vėliau kaip 6 dienas. 
 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ginčai tarp mokinio ir mokytojo dėl pasiekimų įvertinimo nagrinėjami Mokytojų 

susirinkime, centro mokiniui, jo tėvui (globėjui, rūpintojui) pateikus prašymą dėl pasiekimų įvertinimo 
objektyvumo. 

2.  Mokytojai, teminius ir ilgalaikius  planus saugo vienerius metus pasibaigus mokslo metams. 
 
 

_________________________________ 
 
 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
Priedas Nr. 1 

 
TEMINIŲ PLANŲ RENGIMO TVARKA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
  Teminio plano dokumentą sudaro (formos pateikiama 2 priede):  
 1. Titulinis lapas, kuriame nurodoma:  

• mokyklos pavadinimas; 
• modulio pavadinimas; 
• moduliui skirtas valandų skaičius; 
• grupės, kuriai sudarytas teminis planas, pavadinimas; 
• teminį planą rengusio(-ių) mokytojo(-ų) vardas ir pavardė; 
• mokslo metai (ar mokymo laikotarpis); 
• teminio plano tvirtinimo žyma. 

2. Teminio plano forma, kurioje nurodoma: 
• modulyje įgyjamos kompetencija (-os); 
• modulio apimtis kreditais; 
• modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija); 
• modulio turinys (pamokų temos), joms skirtų valandų skaičius; 
• informacija apie bendrąsias kompetencijas;  
• Nurodyti naudojamą mokymo(-si) literatūrą. 

3. Paskutiniame lape nurodoma: 
• Teminio plano suderinimo žymos (profesinio mokymo skyriaus vedėjos ir profesijos 

mokytojų metodinės grupės pirmininko); 
• Profesijos mokytojų metodinės grupės posėdžio data ir protokolo numeris; 
• Mokytojo (-ų), rengusių teminį planą, parašai.  

 
II SKYRIUS 

TEMINIŲ PLANŲ RENGIMO REIKALAVIMAI 
 

4. Modulio teminis planas rengiamas visam mokymosi laikotarpiui.  
5. Teminį planą rengia kiekvieno modulio mokytojas. Jei modulį veda keli mokytojai (pvz. atskirus 

mokymosi rezultatus), teminį planą rengia visi jį vedantys mokytojai, o apipavidalina ir teikia 
derinti bei tvirtinti didžiausią valandų skaičių turintis mokytojas. 

6. Teminių planų detalizavimo sprendimai priimami profesijos mokytojų metodinėje grupėje. 
7. Profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas mokytojų teminius planus suderina su 

profesinio mokymo skyriaus vedėju ir teikia direktoriui tvirtinti.  
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

8. Teminių planų įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktorius, profesinio mokymo skyriaus 
vedėjas, profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. 

9. Teminiai planai saugomi ŠPRC dokumentacijos plane nustatytose dokumentų bylose nurodytą 
saugojimo laiką, vėliau sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Mokytojai, ketinantys atestuotis, savo parengtus ir įgyvendinamus teminius planus saugo ne 
trumpiau kaip 3 metus ir teikia atestacijos komisijai kartu su atestacijos dokumentais. 
 

______________________________ 
 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
Priedas Nr. 2 

 
ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

 
 

 TVIRTINU 
Švenčionių profesinio rengimo centro 
direktorė 
 
 Milda Gustienė-Vilniškė 

 
 
 

TEMINIS PLANAS 
 

 
 

 
(dalyko / modulio pavadinimas) 

 

 
(grupė) 

 (įrašomas pirminio ir tęstinio, pvz.330/270) 
(valandų skaičius) 

 
(mokytojo vardas, pavardė) 

 
(mokslo metai) 

 
 

  



MODULIO TEMINIS PLANAS 
 
 
Modulyje įgyjama kompetencija –  
 Modulio apimtis (kreditais) – ....... kreditų 

PAGRINDINĖ IR PAPILDOMA MOKYMO (SI) IR/AR KITA DIDAKTINĖ MEDŽIAGA 

Eil. 
Nr. 

Sąrašas 

1  

2  

3  

  

  Mokytojo vardas, pavardė _________ 
(parašas) 

SUDERINTA 
Profesijos mokytojų metodinės grupės 
protokoliniu nutarimu Nr.  
Metodinės grupės vadovas 
_____________ 
(parašas) 
______________________  
(vardas pavardė) 

SUDERINTA 
Profesinio skyriaus vedėjas 
__________ 
(parašas) 
 
________________ 
 (vardas pavardė) 
 

 Pirminis Tęstinis 
Mokymosi valandų 
paskirstymas 

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su 
profesijos mokytoju) 

  

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius   
Iš viso:   
Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų 
skaičius 

  

Nr. Modulio 
turinys  

Kontaktinės valandos  Modulio 
mokymosi 
rezultatai 

(išskaidyta 
kompetencija) 

Pastabos 
(Profesijos 
mokytojo 

v. p.) 
Teorija 

(P) 

Praktika 
(P) 

Teorija 
(T) Praktika 

(T) 

I. Kompetencija arba mokymosi rezultatas -   
1.   

 
  

2.    
3.       
4. Vertinimas      
5.   

 
 

6.       
7.       
8. Vertinimas       

 Atsiskaitymas 
už modulį       

Iš viso:      



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
Priedas Nr. 3 

 
ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

 
 

 TVIRTINU 
Švenčionių profesinio rengimo centro 
direktorė 
 
 Milda Gustienė-Vilniškė 

 
 
 

ILGALAIKIS PLANAS .....................  

KLASĖMS ...... VAL. 
(bendrasis ir išplėstinis kursai) 

 
 
 

 
(mokytojo vardas, pavardė) 

 
(mokslo metai) 

 



I. ĮVADAS 
II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI, VERTINIMAS 

III. MOKYMO IR MOKYMOSI TURINYS ..... KLASĖJE 
IV. MOKYMO PRIEMONĖS 

 
  Mokytojo vardas, pavardė 

 

   _____________            
(parašas) 

 
 

 
SUDERINTA 
Bendrojo lavinimo dalykų mokytojų metodinės grupės 
______- .....  posėdžio  
protokoliniu nutarimu Nr. ..... 
 
 
Metodinės grupės vadovas 
 
____________ 
(parašas) 
 
 
________________ 
 (vardas pavardė) 
 

SUDERINTA 
Gimnazijos skyriaus vedėjas 
 
_____________ 
(parašas) 
 
_________________ 
(vardas pavardė) 
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